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Statutoj: M  a m fe l i  r  B e l g e  - B e lg in o n  S U ia t sh U u f , n-ro 115, 27 Junio I93fi.

H O N O R A  K O M I T A T O
S-ro Trans VAN CAUVVELAERT,

Prezidanto de la Deputitaro.

S-ro J. VAN HOUTTE,
Ĉefministro, Deputito.

S-ro Achille VAN ACKER,
F.ksĉef ministro, Deputito.

S-ro Robert CATTEAU,
Vic-Prezidanto de la Senato, Skabeno de Bruselo.

S-ro tode CRAEYBECKX,
Urbestro de Antverpeno, eksministro, Deputito.

S-ro Georges MAZEREEL,
Senatano.

S-ro Georges MICHELE!,
Honora Direktoro de la Komerca ĉambro de Bruselo.

La kliŝo sui la unua koverta 
paĝo prezentas al ni : supre, du 
grupojn da Brunaj gemembroj 
(la supra kun gvidantoj de ta 
Ligo, inter kiuj la Kongresa Pre
zidanto kaj ankaŭ Pastro J. De 
Maeyer), malsupre, parton de la 
Kongresanaro, fotografita okaze 
de la terdometo ĉe la monu
mento al la Militmortintoj.

(Pnmtedoniluj tle * Burtjeru^elzijn » 
haj « flm i/s H andelsblatl >.)
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Nia 36a Belga Kongreso de Esperanto
Nin 36a Helita Kongreso i u i s ne nur urantia sukcesu, sed anka ŭ granda 

Iesto de frateco inter la grupoj kaj de amikeco inter ĉiuj partoprenantoj.
Kaj la plej bela raporto povos nur parte respeguligi la verajn kaj profun

dajn impresojn, kiujn la kongresanoj kunportis al sia hejmo post la tri kune 
pasigitaj tagoj.

Por tamen doni ideon pri la atmosfero en kiu disvolviĝis la kongreso, 
ni donas ĉi sube ekstrakton el la letero, kiun nia redaktoro ricevis tie S-ro 
Charles Elliot t. el Crovdon (Anglaĵo), unu el la fremdlandanoj, kiuj ĉeestis 
la kongreson :

< Kiel gasto ĉe la Vui Kongreso de Ki ga Heloa Ligo. nti ĝuis sportojn, kiujn in» longe

• konservos kun plezuro, kaj sentas fortan deziron esprirni miajn dankojn ni membroj, kiujn 

> iai renkontis, spermio al la Uraganoj, por memoro kiu fariĝis unu el m iaj trezoroj

* Dum la resto «le inia Esperant,! vivo, iii me, inia tuta viso, iiii sekvos fa fortunon de

* Neĝa Belga U go, kaj «le la geamikoj, kiujn mi trovis en via ĵrift. kun simpatio kaj sam ideana 

» kunsento.

- Cu la vivo (losas proponi ion pli belan *.

Al Bruĝo

Kelkaj kongresanoj jam frumatene, 
aliaj luj post la tagmeza horo kaj iuj 
rekte de la laborejo, direktis sin en 
plej bela humoro al la diversaj sta
cid om oj por vojaĝi «al Bruĝo, urbo de 
nia Sba.

lin Bruĝo meni preskaŭ ĉiuj jam 
konas sian vojon, ĉu pro antaŭa tu
rista vizito, ĉu, por la plimulto, pro 
antaŭaj kongresaj vizitoj.

Preskaŭ ĉiuj ankaŭ konas la Ho
telon « Cornet d'Or - Gouden lloorn », 

kie, de tiom da jaroj jam, regule 
kunvenas nia brttĝa sekcio, kiu nun

festos sian oran jubileon kaj kie nun 
funkcias diversaj L.K.K.-anoj, kiuj 
helpas Ia alvenintajn kongresanojn. 
Inter ili ankaŭ, estas F-ino Is. Vati 
Parva, ia kasistino de la L.K.K., kiun 
oni en flandra lingvo, nomus « d u -  

v e l l jc - d o e t - a l  > , kaj kion ni espe
rantlingve tradukos per la « a n ĝ d c t o -  

ĉ io n - p r iz o r g in t a  » . kaj bone prizor
ginta, kiel atestos elokventaj voĉoj je 
I’ fino de I’ Kongreso.

Kunsido
de Belga Esperanto-Instituto

Dum falas de apuda turo brua so
norado, la Administranto-Prezidanto

En 1953a
Beneluksa Kongreso en Antverpeno

Kiel niaj legantoj ekscios per Ia raporto de la lasta administrantara kunsido 
de R.B.L.E., la 37a Belga Kongreso pli ol verŝajne ne okazos en Lieĝo* kiel 
antaŭvidite, sed en Antverpeno, en la kadro de granda Beneluksa Kongreso.
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de nia Koopera Societo « Belga Es- 
peranto-lnstituto *  S-ro Mau r. Jau- 
motte malfermas la jarkunsidon de tiu 
societo, dum kiu li aprobigas la bi
lancon kaj la kalkulon pri profito kaj 
perdo rilate al la jaro 1951-52, kiun 
la interesatoj trovos sur alia paĝo en 
tiu ĉi numero.

U kvitigas la administrantojn kaj 
la komisarojn pro la plenumo de ilia 
mandato ; reelektiĝas S-ron Edgard 
De Coster, kiel administranton kaj 
elektigas S-ron Charles Poupeye, kiel 
komisaron.

Je la 4a 20, li fermas tiun ĉi laŭ
leĝan kunsidon.

Laborkunsido
de Reĝa Belga Ligo Esperantista

Post paŭzo de dek minutoj kaj 
akurate je la 4a, 30, je l'miro de multaj 
envenintoj, residiĝas en la prezidantan 
seĝon, S-ro Jaumotte, vicprezidanto 
de Reĝa Belga Ligo Esperantista, kiun 
ĉirkaŭas diversaj estraranoj.

I-i komunikas, ke li kun hedaŭrego 
antaŭ nelonge, ricevis informon, laŭ 
kiu S-ro Paul Kempeneers kaj lia 
edzino estas malhelpataj ĉeesti la 
Kongreson kaj li proponas, ke tele
gramo de simpatio estu sendata al la 
Prezidanto.

Li tuj transdonas la parolvicon al 
S-ro Pouipeve, In vigla prezidanto de 
la jubileanta Grupo kaj la prezidan
to de la L. K. K. Tiu ĉ f bonvenigas 
ĉiujn en plej koraj vortoj kaj donas 
kelkajn informojn pri la evoluo de la 
kongresaranĝoj.

Post kelkaj pliaj komunikoj de la 
Kongresa Prezidanto, kiu insistas pri 
akurateco, por ke la tuta programo 
povu disvolviĝi en plej bela harmonio, 
S-ro Jaumotte enkondukas priparolon 
de la Kongresa temo « Esperanto kaj 
Turismo o. Li proponigas ankaŭ di
versajn temojn por la kongreso de 
proksima jaro.

Laŭvice F-ino Obozinski, el Bru
selo, S-ino Vrielvnck. el Bruĝo kaj S-ro 
Morris De Keteiaere, el Antverpeno, 
pritraktas tiun ĉi temon laŭ diversaj 
aspektoj : la unua, rakontante tre 
trafajn ekzemplojn de utileco kaj pre
cipe de agrableco de la esperanta 
kono dum eksterlandaj vojaĝoj ; la 
dua, priparolante la temon ĉefe rilate 
al la urbo Bruĝo, kiu eldonis novan 
turisman folieton, kaj la tria, kun
miksante la diversajn aspektojn kaj 
klopodante eltiri el ili konkludon ; 
nome ke, laŭ pluraj manieroj, ni povas 
helpi al la uzigo de Esperanto kaj 
akiri el ĝi meni efektivan utilecon.

La tri parolintoj akiris tre gravan 
sukceson.

Tiam sekvis la oratora konkurso, 
juĝota de S-ro Castel, prezidanto de 
la juĝantaro. F-ino Maria Jacobs, 
membrino, kaj S-ro Carlos Braet, an
stataŭanta membro.

Malfeliĉe, estis nur unu kandidatino, 
la gajnintino de la premio en pasintja
ra konkurso, F-ino Henny De Kete
iaere, el Antverpeno, kiu. unufoje pli, 
prezentis sian tekston tre lerte ; sed 
kiu prezentis samtempe tre lertan tek
ston, vigle kunmetitan kaj en kiu ŝi 
klare evidentigis la kialojn, kiujn ŝi 
kaj ni havas por daŭrigi nian batalon 
por Esperanto.

Gratulojn al ŝi direktis S-ro Jau
motte kaj ankaŭ S-ro Castel, kiu be
daŭris ke, pro la fakto ke estas nur 
unu kandidato, la pridiskuto, fare de 
la juĝantaro, iĝas sencela.

La Prezidanto tiam fermis la kunsi
don.

La Balo

La Kongresa balo en salonego 
«  Tabarin » estis enkondukata de S-roj 
Jaumotte kaj Poupeye kaj daŭris en 
la plej bonaj kondiĉoj ĝis malfrua 
horo.

Pro la sukceso, la L.K.K. eĉ estis
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Reĝa Belga Ligo Esperantista, a. s. p. c.
ADMINISTRA NTARA KUNSIDO

La administrantaro kunsidis la oan de Julio 1952, en Bruselo.
financoj. —  Raporto de la kasistino estas aprobita. La situacio estas 

kontentiga.
Esperanto-Semajno. —  Dum la unua semajno de septembro okazos speciala 

propagando, por prepari malfermon de kursoj, kiuj komenciĝos dum la dua 
semajno.

Nacia kongreso en Bruĝo. — La administrantaro gratulis la lokan komi
taton pro la laboro farita, kaj pro la sukceso akirita. La financa rezulto ankaŭ 
estas favora.

Kongreso 1953. —  La administrantaro decidas organizi, je Pentekosto 1953. 
komunan kongreson kun L.E.E.N. (nederlanda landa asocio) kaj Flandra Ligo. 
l in kongreso okazos en Antverpeno. Tiel estos evitata okazigo de du esperantaj 
kongresoj samtempe en du belgaj urboj, fakto nekomprenebla de la ĝenerala 
publiko, kiu malfavore estas impresata.

Junulara sekcio. —  S-ro Piilov estas komisiita prizorgi tiun sekcion ; li 
estos delegito de la Ligo por la rilatoj kun T.J.O.

Universala Kongreso en Oslo. —  La administrantaro komisias diversajn 
membrojn reprezenti ĝin en la oficialaj aranĝoj.

Unesko. —  La prezidanto informas la administrantaron ke la demando 
pri internacia lingvo estos sur la tagordo de la venonta ĝenerala konferenco 
de Unesko. La ĝenerala sekretario estas komisiita interrilati kun la membroj 
de la komisiono por Unesko en la belga ministerio por Publika Instruado kaj 
havigi al ili plej multajn informojn pri Esperanto kaj nia movado.

La administrantaro denove kunsidos la I3an cle Septembro 1952.
J. S.

devigata prokrasti la antaiividitan 
fermhoron por ne malplaĉi al la mul
taj dancantaj kongresanoj kaj ankaŭ 
al la multaj help-kongresanoj, ne-
esperantistoj, kiuj tamen alkutimiĝin- 
taj al la sukceso de la Brunaj Espe- 
ranto-baloj, ankaŭ petis enirrajton 
por tiu ĉi.

Je la 24a horo okazis, kiel kutime 
en la preskaŭ plena mallumo Ia mez
nokta danco, post kiam S-ro Poupeye 
anoncis ke adjutanto Roger Jaumot- 
te, filo de la Kongresprezidanto, ekde 
la l-a de julio, —  do ekde la jus for
pasinta momento — , pro Reĝa Or
dono, iĝis rezerv-oficiro ; li lin gratu
lis, same kiel liajn gepatrojn kaj tio 
estis okazo por varmaj aplaŭdoj kaj 
bonsanigaj glas-malplenigoj.

LA D1MANCA TAGO

Diservo kun Esperanta prediko
En la Baziliko de la Sankta Sango 

kunvenis, akurate je la 9a, multaj 
kongresanoj por ĉeesti la Di-servon, 
speciale rezervitan al la katolikaj par
toprenantoj.

Dini tiu ĉi Di-servo, Pastro J. De 
Maeyer eldiris belan predikon en plej 
pura Esperanto kaj, fine, aŭdiĝis or- 
genludita « La Espero ».

Oficiala Akcepto en la Urbdomo
Kunvenintaj sur Ia Burg, ĉiuj kune 

eniris la Urbdomon, kie la Kongres
anoj estis akceptataj en la « Gotika 
Salono», de la Urbestro mem, S-ro 
Van Hnestenberghe.

S-ro Poupeye prezentis la Kongres
anaron.
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Poste la Urbestro bonvenigis ĉiujn, 
memorigis la diversajn antaŭajn ak
ceptojn en tiu ĉi sama salono kaj 
ankaŭ la meritojn de la diversaj pre
zidintoj kaj de la mma prezidanto.

Per ĉiuj detaloj, kiujn li donis pri 
ĉies aktiveco, la Urbestro montris ke 
li vere, paŝo post paŝo preskaŭ, sek
vis la vivon de la jubileanta Grupo. Li 
antaŭ niajn okulojn alvokis la figu
rojn de S-ro \Vitteryck, la pioniro kaj 
fondinto de la Grupo; de S-ro Dei
vata, kili kun fervoro reprenis la stan
dardon ; de F-ino Thooris, kiun mul
taj ankoraŭ konas, kiu estas malhel
pata ĉeesti, sed kiu tamen al la Ur
bestro skribis leteron, kiun tiu ĉi an
taŭlegis ; kaj de S-ro Poupeve, kiu 
post Ia milito, kun kuraĝo prenis sur 
sin la taskon restarigi la mortpafitan 
grupon kaj renovigi la movadon en 
Bruĝo.

S-ro H. Sielens tradukis la flandran 
paroladon de la Urbestro kaj ankaŭ 
ties kelkajn francajn vortojn de sim
patio speciale direktitajn al niaj va
lonaj amikoj. Tiu ĉi tre lerte farita 
traduko estis komprenebla ne nur por 
la Kongresanoj... sed por la Urbestro 
mem kiu tion speciale atestis.

S-ro Jaumotte, kiel Kongresa Prezi
danto, dankis la Urbestron pro la ho
noro, farita, al In Kongresanoj, sed 
precipe tamen pro la plezuro esti ree 
akceptataj en tiu ĉi bela urbdomo de 
la Urbo Bruĝo, kiu por la belga Fs- 
perantistaro havas tutspecialan signi
fon kaj allogon.

Por ĝi, Bruĝo ne nur estas la Ve
necio de la Nordo, ĉiam vizitinda ; 
ĝi estas ankaŭ kaj precipe la lulilo de 
la Esperanto-movado en ma lando. 
Se ĉiuj memoras pri Bialystok, kie nia 
Majstro en I Sbo naskiĝis, ĉiuj an
kaŭ memoras pri Bruĝo, kie, — unua 
kaj preskaŭ sola, —  S-ro Witteryck 
havis la kuraĝon por la unua fojo 
kunigi tiujn, kiuj jam iomete lernis

A J. WITTERYCK
Prezidinto- Fondinto

ilian lingvon ; kiuj ĝin eble nur bal
butis, sed kiuj iĝis la unua kolono, 
sur kiu, kelkajn jarojn poste, konstrui
gos Belga Ligo Esperantista.

Varme sonis la aplaŭdoj honore de 
la Bruga Grupo post la entuziasm
igaj vortoj de la Kongresa Prezidanto.

Solena Kongreskunsido
La Urbestro tiam tuj forlasis la 

salonon kaj S-ro Jaumotte, ĉirkaŭata 
de S-ro Poupeve, prezidanto de la 
L.K K. ; de S-ro Cl. Vandevelde, kiu 
ĝis antaŭ kelka tempo plenumis la 
funkcion de ĝenerala sekretario ; de 
S-ro Sielens, kili akceptis lian here
daĵon ; de S-ino J. Plyson, kasistino, 
kaj de S-ro Soyenr, sekretario, mal
fermis la solenan kongreskunsidon.

Ree la Kongresa Prezidanto diris 
bonvenigan vorton al tiuj kongresanoj, 
kiuj alvenis nur dimanĉmatene ; li 
poste legis la multajn leterojn kaj te
legramojn alvenintajn el en- kaj ek
sterlando de multaj simpatiantaj mem
broj, amikoj kaj institucioj. Li sam
tempe senkulpigis D-ron Kempeneers 
kaj transdonis la paro!vicon al S-ro 
Ŝoveli r. sekretario.
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Belga EsDeranto-lnstltuto

Magazeno . . . .  
Kaso, Poŝtĉeko, P.M 
Ko»‘perantoj-Akci uloj 
Klie-ntoj-ŝnlcJn ntoj 
Statutaj deponoj

Generalaj elspezoj 
Amortizo . . .

Koopera Societo
Bilanco je la 31 a de marto 1952a

«3.971,49 Socia Kapitalo . . . . 83.000,00
22.296,97 Laŭleĝa rezervo . . . . 4.000,00
26.492,99 I Eksterordinara rezervo . 23.000,00
10.584,00 Amortizo b.OOO.M
3.700,00 1 Kreditoroj...................... 5.347,51

Dividendoj pagotaj . . 84,Oti
Statutaj deponintoj . . . 3.700,00
Saldo :
profito antaŭa . 2.315,2«
perdo nuna . . 401,32

---------- I 913,94

127.045,45 127.045,45

Kalkulo de profito kaj perdo
2.324,00 Saldo de antaŭaj jan»} . 2.315,26
5.500,00 M agazeno...................... 5.107,42

Perdo ........................... 401,32

7.824,00 7.824.00

Tiu ĉi legis la raporton pri la jaro 
1952, en kiu estas skizitaj tre kom
plete kaj detale la laboro farita de 
la Ligo ; raporton jam presitan en la 
antaŭa numero de nia revuo.

Kiel prezidanto cle la Fondajn Jen- 
non. S - r o  Jaumotte tiam anoncis, ke la 
juĝa komisiono decidis ke la premio 
estonte ĉiam estos havigata al la 
Grupo plej meritplena laŭ membro- 
varbado. I iucele estos organizata 
konkurso simila al tiu de U.E.A, por 
la landaj asocioj.

Por la nuna jaro tamen la Komi
siono decidis aljuĝi la premion ekster- 
konkurse al la Bruga Grupo, honore 
de ties ora jubileo. Kaj S-ro Jaumotte 
transdonis koverton al S-ro Poupeve. 
kiu dankis pro la honoro kaj promesis 
firman daŭrigon.

Tiani sekvis la honorigo de S-ro 
Vandevdde, pro la rnultaj servoj fa
ritaj de li al la movado ĝenerale per lia

senĉesa laboro en Gento kaj speciale 
ankaŭ pro tiuj faritaj al la Ligo, post 
la milito, kiel ĝenerala sekretario.

S-ro Jaumotte legis leteron de S-ino 
De Rveke, el, Gento, en kiu plej kor
tuŝe estas sumigataj la servoj faritaj 
de la Genta Prezidanto kaj li aldonis 
kelkajn pliajn korajn vortojn, kaj tiani 
transdonis al S-ro Vandevclde. kiu 
rifuzis pli ampleksan honorigon, sim
plan diplomon de la Ligo.

Rstis emociiga momento, kiam am
baŭ la Kongresa Prezidanto kaj la 
Genta Prezidanto enbrakigis.

Belajn florojn transdonis ankaŭ S-ro 
Jaumotte al S-ino Vandevclde, kiu kiel 
ĉiam ĉeestas la Kongreson kaj k f fi 
ĉiam helpis sian edzon en la plenumo 
de liaj taskoj kaj ofte eĉ, per tra
dukoj, partoprenis en la laboro de la 
Ligo.

F-ino Lienne De Ketelaere estis in
vitata rediri sian paroladon de la



50 —

antaŭa vespero kaj ĝuis pro tio rean 
belan sukceson. Kiel temo por 1953a 
estis tiam akceptata «La Ruĝa 
Kruco kaj Esperanto».

Monkolekto sekvis, kiu akiris al la 
Liga Kaso pli ol 1.500 frankoj,, diini 
la varbado por la Honora Kolono de 
la Kongreso 1953a estis prokrastata 
ĝis la vesperfesto.

Fotografado kaj Flordemeto

La Prezidanto tiani fermas la kun
sidon, ĉar alia Kongreso devas ankaŭ 
kunsidi en la sania salono.

Post mallonga vizito de la Urb
domo, la Kongresanaro estas foto
grafata sur la stuparo de la Provinca 
Palaco. Poste ĉiuj, sekvantaro kaj kun 
la flago de la Bruga Grupo antaŭe, di
rektis sin al la monumento al la Milit
mortintoj, kie S-ro Jaumotte demetis 
florojn kaj kie Ciuj vizitis la kripton.

La Festeno

Kaj jani estis tempo por iri al « Cor- 
net-d’0r - Gouden Hoorn », kie estis 
okazonta la Kongreso a/Festeno.

Ce la bela per floroj ornamita ho- 
nortablo - la floroj estis ensenditaj 
de F-ino Tliooris, — sidis S-ro Jau
motte, kun dekstre de si S-ino Pou- 
peye. S-ro Soyeur kaj S-ino F. Staes 
kaj maldekstre S-ino Plvson kaj S-ro 
Poupeye.

Ciuj ĝuis la bonegajn manĝojn. Sur 
la menuo estis menciataj : Salmo en 
gelatenaĵo; Tartara saŭco; Krem- 
supo « Argenteuil »; Pasteĉeto kun 
fungoj; Rostita bovidaĵo laŭ Viena 
maniero, Terpomoj fritajetaj ; Kuko ; 
kaj ĉiuj volonte atestos ke ĉio estis 
perfekte organizita.

Ce la toasta horo, la Kongresa 
Prezidanto trinkis je la bonfarto de 
la Reĝo kaj tiam sekvis diversaj mal
longaj alpa roladoj : de S-ro Castel 
al la Sinjorinoj, kun respondo de S-ino 
Groothaert ; de S-ro Morris De Kete- 
laere al la feksterlandaj gastoj kun 
sprita respondo de S-ro Ch. Elliott kaj

aldoneto de S-ro Giloteaux; de S-ro 
Suyeur al la L.K.K. pro la bonega or
ganizo de la Kongreso, kun danko de 
S-ro Poupeye.

Kaj preskaŭ truj sekvis en la plej 
entuziasma atmosfero, la festado de 
la Bruga Grupo mem okaze de ĝia 
ora jubileo.

S-ro Jaumotte memorigis pri la an
taŭ nelonge okazinta arĝenta edzig
itaj leo de Ge-roj Poupeye kaj, en pro
pra nomo, transdonigis de sia edzino 
belajn florojn al S-ino Poupeye.

S-ro Vandevelde, prezidanto de la 
Genta Grupo, ĉirkaŭata de kelkaj gent- 
aninoj, transdonis tiam al la prezi
danto de la Bruga Grupo, belan flor
poton, dum S-ro Jaumotte, nome de 
« La Verda Stelo », metis sur la tablon

Lii Kongre ««noj fotografiloj an laŭ  la Provan a I
Iun lo Prezidonto tlo lo L .K  Kli



paatii ti kvadrato : L a  Kon ari'su Prezidonto, S-ro Jmmiottc. 
toliiiiNinta G rupo, S-ro Polipo vo.

(Priioleclomilu cle i Bri ipso Conrnnl > )

{jra nda ii, belan, ornamitan * gong » 
on, kiu, —  flanke de la flago donacita 
de « La Verda Stelo » antaŭ.milite 
daŭre montros al la membraro de la 
Bruga Grupo la simpation, kiun ĝi 
ĝuas ankaŭ ekster la urbo.

Nome de Belga Ligo li ankaŭ trans
donis belan florgarbon al S-ino Pou- 
peye, sed tiu lasta petis sian edzon 
transdoni tiujn ĉi al F-ino Is. Van 
Parijs, kiu vere plej multe laboris por 
la organizo de tiu ĉi bela kongreso.

Tio estis okazo por S-ro Poupeye, 
transdoni al ĉiuj L.K.K.-anoj indivi
due la laŭdojn, kiujn ĉiuj meritas kaj 
kiujn ĉiufoje substrekis longa aplaŭ
do.

Sed la Bruĝanoj inter si volis an
kaŭ. honorigi unu la alian kaj la vic

prezidanto S-ro Groothaert tre lerte 
tion faris. Li ne nur legis interesan 
historion de la Bruga Grupo tra tiu 
duonjarcento, sed ankaŭ aplaŭdigis la 
nomojn de du plej malnovaj laboran
toj, S-ro Poupeve kaj F-ino Boere - 
boom, kiuj ambaŭ ricevis helajn me
morigilojn pri tiu neforgesebla tago.

Tiel finiĝis, en plej harmonia, fa
milia atmosfero, tiu ĉi plej bone suk
cesinta festeno.

La Festvespero

Multajn festvesperojn la kongres
anoj jam ĉeestis en antaŭaj kon
gresoj.

Malofte nur ili havis okazon vidi 
tiel bone prizorgitan programon :

Unue la Bruga teatra sekcio prezen
tis teatraĵon laŭ nacilingva teksto de 
S-ro H. Vrielvnck : « La Historio ne 
plu rekomenciĝu a>... kaj en kiu la his
torio de Bruĝo kaj tiu de la Esperan
to-grupo de tiu ĉi urbo estis tre lerte 
miksataj.

S-ro Jozef Decoster estis studento 
kaj esperantisto, kiu tre dece plenu
mis la rolon de la parolanto, kiu devas 
fakte prezenti la tezon.

Li trovis en F-ino Yol. Van Parys 
tre simpatian korespondantino^ kiu 
fine lin honorigis per vizito. Kaj S-roj 
Groothaert, Verplancke kaj Carlos 
Braet zorgis por la prezentado de di
versaj reprezentantoj el antaŭaj tem
poj : arbarestro de Flandrujo, meze
poka komercisto kaj centjarulo.

Estis artplena prezentado, kiu ĝuis 
tre merititan sukceson.

La teatra sekcio de «La Verda 
Stelo »  el Antverpeno prezentis siavice 
du teatraĵojn : unue, skeĉon de F-ino 
Helene Hofkens : «En Venecio» .

Tiu ĉi senpretenda, sed tre amuza 
ludo havis Ia saman sukceson kiel, 
pasintan jaron, la verketo de la sama 
autorino : « Leciono en la jaro 2000 s*.

S-ro Peelman parole kaj kante 
aplaŭdigis sin, dum F-inoj Meule-
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maris kaj Hcnnv De Ketelaere, S-ino 
Be r n a e r ts kaj S-ro Aalders prezentis 
freimilandajn geesperantistojn : angli
no, finnino, svisino, franco... kio ser
ĉis kongresamatinon, diini S-ro Hilbert 
Peeters estis amuziga nigrulo.

Poste venis la tre bela kaj emociiga 
fe Bietje * de Mairrits Sabbe, en la bona 
traduko de D-ro Van der Biest. Tiu 
ĉi teatrajeto estis jam prezentata an
taŭ multaj jaroj, diversfoje kaj nome 
kun profesiaj aktoroj, kiel F-ino Mar
guerite Bertrvn kaj S-ro Joi De Wae- 
genaere.

Estis ioni riska por tcat ra ni a to roj, 
kiuj neniam ludis antaŭe teatraĵojn, 
iri al Kongreso kini ria programo.

Ni diru tamen ke S-ro Roger Jam, 
motte, kiel Jean Baptiste, S-ro Jules 
Verstraeten, kie! Paĉjo Momie, lia 
frato, kaj F-ino Clara Peeters, kiel 
Bietje, lia baptofilinoj, prezentis la 
teatrajon en plej bonaj kondiĉoj, kaj 
ke titi ĉi lasta, kiel la aliaj, plene 
meritis la florojn, kiujn S-ino Jauniot- 
te havigis al ŝi kiel personan honor
igon.

Fii la Belga Kroniko, oni trovos 
kelkajn pliajn detalojn pri la prezent
ado, kili okazis de tiu verketo en 
Antverpeno mem.

Kune kun tiuj ĉi geaktoroj tiru gaj 
kaj antverpenaj ni gratulas la ge- 
aŭ toroj ii S-ron Vrielvnĉk kaj F-inon 
llofkens ; la suflorinojn, nome tiun ĉi 
lastan kaj S-inon Vrielvnĉk. kaj F-inon 
Metilernan», kiu malantaŭ la scenejo 
zorgis por la klavtenakoinpanado... 
kaj aliaj detaloj.

Vizito al la lumigita Bruĝo
Kaj akurate je la deka la aplaŭdoj 

estis rekompencataj la ludantojn kaj 
ĉiuj tiani foriris, en la nokto, por pie
da kaj poste boata vizito al la lumi
gitaj kajoj kaj konstruajoj malnovaj 
de Bruĝo.

Tio ne bezonas raportadon. Ciuj 
multe ĝuis la belaĵojn jani konatajn,

sed tamen pli klare videblajn de Bru
ĝo la mortinta, kiu nun vere kvazaŭ 
renaskiĝis el siaj cindroj, kiel la Fe
nikso. kaj kiu aperis al ĉiuj pli viva, 
pli hela ol iam.

La Lunda ekskurso
Kaj lunde matene belaj aŭtoĉaroj 

atendis ĉiujn sur la Granda Placo 
kaj komenciĝis bela veturado laŭ la 
pentrinda Damme al Knokke, Zoute 
ĝis la nederlanda landlimo, kaj poste 
al Zeebrugge, kie oni vizitis la mar
havenon kaj kie oni haltis dummo
mente..

Tiam sekvis la turnrado al ĉiuj 
marbordaj lokoj : unue ĝis Ostendo 
kaj poste ĝis Nieuwpoort, kie. en la 
Hotelo «Belle Vue», okazis la tag
manĝo, bone prizorgita. S-ro Jaumot- 
te; kiel Kongresa Prezidanto diris tie 
ĉi lastan dankvorton al la Praganoj 
por la bona organizo kaj la tiel afabla 
akcepto.

S-ro Poupeye dankis, kaj post kiam 
oni estis iomete kune kantintaj, li nn- 
taŭenkondukis sian karavanon. Laŭ 
Oost-Duinkerke al Keksi jde, al la 
ruinoj de la Abatejo en la Diinoj, 
kiujn oni vizitis, kaj al De Panne kaj 
Adinkerke, kie ni estis akceptataj en 
la instalajo « Meli » de malnova sam
ideano S-ro Ghesqiriĉrc, kiu montris 
la ekspoziciojn, la zoologian ĝar- 
deneton kaj la diversajn amuzaĵojn de 
tiu ĉi entrepreno.

Poste la karavano iris al Veurne 
kaj, lati < i istei, al Bruĝo, kie okazis, 
kiel ĉiam ioni melankolie, la disiĝo.

Sed ĉiuj, la Bruĝanoj kiel la vizit
intoj estis kontentegaj pro la belaj 
kune pasigitaj tagoj kaj la plena suk
ceso de la dba estos tre certe In plej 
bona garantio por tiu de la 37a por 
kili jani enskribiĝis 66 membroj eti la 
honora kolono, kiun ni prestis en la 
proksima numero, kune kun la nomoj 
de In lastaj aliĝintoj al la dba.

B. E.
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N I A  V O C O
2a Jaro ___

ORGANO DE LA JUNULARA SEKCIO DE 
RECA BELGA LIGO ESPERANTISTA —

Jairo 1952 N-ro 4a

Paso post Paso en Esperanto 5.

Ni en nia ekzerco pristudis la 5 
li, 13 In kaj 17 de la «. Fundamento 
ile Esperanto -o. Ni klarigis al ni 
ĉiufoje la uzon de la «  n » ile klareco.

Ni ja lernis duni nia elementa Es
peranto-kurso, ke oni uzas la « n » de 
klareco :

A. por indiki rektan komplementon ■ 
li an n i} ; s i a j  p a t r o N  

H. Ce neuzo de prepozicio, por indiki : 
D — direkton, almovon : m i ir u s  

P a r i z o j  (al Parizo) 
li i r i s  vu la  ĉ a m b r o j  (al en la 
ĉambro)

2'' —  daton, tempodifino!! Ui

2 5 a Ĵ  ile  angusta-, 

m i v e n o s  v e n d r e d o j  

'S* — daŭron : rn io v o ja ĝ i)  d a ŭ r o s  

t r i  s e m a jn o jN

4 '  —» mezuron, prezon, k.t.p. t 

tiu  t ib ro  k o s t a s  ce n t  f r a n k o jAL
*  *

Ni nun devas aldoni kelkajn aliajn 
sendaĵojn pri la « n » de klareco :

le Fakte (krom en okazo de rekta 
komplemento) oni do uzas ta « n * de 
klareco anstataŭ uzi prepozicion. Ta
men iii ĉiam pensu pri la fakto, ke 
«n» de klareco povas troviĝi apud 
prepozicio, ĉar oni ne uzas iun duan 
prepozicion :

Ekz. : L i i r i s  e n  lo  C a m b r o j  ansta
taŭ L i  i r i s  a l  vii lu  ĉam bro.

2o Ĉar la prepozicioj A l. kaj C I S  
enhavas en si la sencon cle almovo, 
de direkto, oni neniam uzas « n > de 
klareco post ili :

Ekz. : Afi i r a s  a l  P a r i z o  aŭ : M i  
i r a s  P a r i z o j

sed neniam : Ali i r a s  a l  P a  r  i z o

3e Oni efo devas meti nerektan kom
plementon (kun prepozicio) en aku
zativan formon, n e  uzante la pre
pozicion :

Ekz. : L a  k n a b o  o b e a s  s i a j  p a t r i 
n o j  anstataŭ : Lii k n a b o  o b e a s  

a l  s i a  p a t r in o

4e Oni ne povas fari tion, se oni, 
en la sama frazo, havas ankaŭ veran, 
rektan komplementon.

Se Jn unuflanke iii povas skribi aŭ 
diri .

L i  p a r d o n o s  m a l a m i k o j  anstataŭ 
L i p a r d o n u s  a l  m a la m ik o  ni aliflanke 
devas skribi :

L i  p a r d o n o s  a l  m a la m ik o  l i a jn  o j c a  

d o jn

kaj nemian! : L i  p a r d o n a s  m a la m i

k o j  l i a j  Ĵ  o f e n d o j  j

5e Tamen, kiam temas pri akuza
tivo pro almovo, tempo, daŭro, k.t.p , 
m povas trovi tiajn komplementojn 
kune kun vera rekta komplemento :

Ekz. : L i  m e ta s  ta  Ĉ a p e l o j  s u r  s i a j  

k u p o j

be La akuzativo post «kiel » por 
novuloj ofte estas problemo.

Sufiĉas ke oni pripensu momenton 
pri la ĝusta signifo kaj oni facilo 
scias kion fari :

Ekz. : K ie l  p r e z i d a n t o ,  li o r d o n i s  ke  

o n i o r g a n iz u  fe s to n  

( — En sia kvalito de prezidanto, 
li ordonis...)
Sed : O n i e le k t is  liri k ie l p r e z id a n 

t o j
C= Oni elektis lin, kiel oni elektas 
prezidantoj

*  *  *

Ekzerco : le Legu la § 19, 21 kaj 23 
(lasta parto de «La Feinon) kaj
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denove klarigu ĉiufoje la uzon cle la 
« N » de klareco.

2e Faru sanie pri la § 18.

3e Post du aŭ tri semajnoj, jani 
revidu kion vi studis antaŭe pri la uzo 
de SIA

H. S.

VERDA SEMAJNO

Pro decido de la administrantaro de Reĝa Belga Ligo Esperantista, la 
diversaj grupoj kaptos la okazon de la VERDA SEMAJNO, kiun ĉiuj organizos 
je la sama momento, por tutspeciale propagandi por nia lingvo.

La ĉiutagaj ĵurnaloj ricevos de nia gazetara servo specialajn komunikojn, 
sed la grupoj per paroladoj, komencigo de kursoj k.c. helpu kiel eble plej multe 
al la sukcesigo de tiu VERDA SEMAJNO.

\  .VI V ER K EM O

Esperanto-Grupo « La Verda Stelo »
( Poilĉekniimero : 726.54)

Iui gan de maio. S-ino R. Lerni parolis 

pri « Bahaism o kaj Esperanto ». Ŝ i Ire lerte 

klarigis la relon ka} evoluon d o *  Bahaism o > 

kaj skizis ĝian rolon rilate al Esperanto.

I j i  inan okazis In inaŭguro de la grupa 

Hago en la kadro de amuza vespero. M ultaj 

memhro} ĉeestis, kima S-ro Jaum otte mallonge 

skizis kial l a  V erda Stelo ne ankoraŭ pose

dis (lagon kaj nun ĝin akiris dnnk' al la 

instiga laboro de la (estcstrino E  ino H. 
I Hussain!. Si tute sola verkis belegan (Ingon, 

kiu pendas ĉe In muro. Li donatis al ii 

I (orojn, pro kiuj si per kortuŝitaj vortoj dankis. 

L a  amuza parto de tiu vespero eslis tre rinito 

koule prizorgata de S  ro Billie tis

Ĵaŭdon, la iz a n . S-ro Jaum otte ĉion 

klarigante gvidis tutan karavanon de espe

rantistoj tra In urbo parko, kie okazis lu Ruĝa 

Krul a turniro de unua helpo kaj vundi legado. 

Ere sukcesplena inicinto precipe je propa

gandu vidpunkto por nia lingvo.

La ivan  S-ro V an  Fvndc denove prezentis 

al ni interesajn himojn kun la surprizo tle 
unu sonfilmo tre Ŝatata de la ĉeestantoj.

La 30an, okazis la solena diplomdisdonn 

«f la “ elemrntoj cle In printempa elementa 
kurso.

F-ino De Kevser tre rimarkinde, nome de 

ki lernintoj, dankis In prolcsoron-prczidnnton. 

dum S-ro M oe D e Kelelaere poste varmo 

dankis lin ankaŭ nome de la grupo. S-ro 

Verhoeven deklamis Ire lerte plurajn poezia

jojn. F-ino M . Hofkens parolis pri la kan

didntoj ile la internacia muzika konkurso 

starigita cle S ia  Reĝi na Mostri f:.lisahclli S-ro 
Verstraoten prelegis pri sia j spertoj kun 

unujara infano.

Dum  lu t t a  de (najo. lu iari kuj zan de: 

junio, nia grupo vigle partoprenis al lu 

Marin Kongreso en Bruĝo pri kiu oni i m vus 

legi pli delulon raporton je alia loko.

I j i  rian, tui speciala vespero estis organizata 

en ia  salono < C ecil .». V an  Arlevcldestrual, 

por rea prezentado d e la teatraĵoj « En V e 

necio -. de t ld en e  Hofkens. kaj « Bictje ►  . 

de M , S a  bi ie. kiuj jam  estis ludataj dum lu 

Maria Kongreso en finiĝo. Tiam aniere la 

iiekimgrrsintoj povis ankaŭ ĝui In plezuron de 

tiuj teatraĵoj. Samtempe’ F-inoj V an  der VVe- 

ken kaj H. H ollie»». S-roj S ideris kaj P e d 

alon raportis iiri In tri ĉeftugoj, kiujn m 

trapasis en Bruĝo. Daiikvorto de la  Prezidanto 

kaj Horoj donacataj ni F  ino C l. Peeters, kili 

tiel gracie ludis Iu rolon de; < Bictje », kon 
killi lis tiun tre Ildan vesperon, pru kiu ĉiu) 

kunhelpinto], sur kaj malantaŭ In scenejo me

ritas laŭdojn.

I j i  i 3an. S r o  Balleux enkondukis disti ui - 

vesperon pri « I ji granda purigado ». L ii 

a k I ludeco de tiu temo rgis plurajn mem 

lirojn partopreni en tiu diskuto, kiu montris 

ke Ia opinioj de In sinjorinoj kaj sinjoroj 

multe diferencigas.

I j i  Joan . In verdstelanoj faris sian ĉiujaran 

viziton al la antverpena kermeso kaj ĝuis 

agrablan  vesperon.

Dim anĉe la ja o n . tuto aŭtoĉaro kun bon 

humoraj mombroj faris agrablan surpriz- 

ekskurson tra la antverpena provinco. L a  o d 

edo j estis vizito al la frenezulejo de G eel,
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l.i fosta sekvantaro en M eĥleno kaj je la ve- 
pero, sub gvidado fle S-ro .faumolte, vizito al 

lti fabriko < k sinos », kie fini fabrikos orteJari- 

t <• j 11 sterkaĵojn kaj kie posto en la alirejoj la 

partoprenantoj eslis akrepintaj kaj regalatoj 

|H'r ĉampanvino. Ce sperinla toasto je l'boti- 

farlo rle S-ino Jaum otte. S-ro V; erstraelen 

nome rle ĉiuj ĉarme dunkis la afablajn  gegosl 

telintojn. Cin konservos Ikuihii memoron pri 

liii dimanĉo.
La J "a n , estis farata teoria ekskurso lra 

la urbo kun la relo alkutimiĝi al la  tasko 
de gvidado de frenidtiloj tra Antverpeno.

Programo de la venontaj kunsidoj
Ĉiuvcndredc en « NVilte Leonis * ,  I rank 

rijklci. ji: la io a  50  :
Aŭgusto In tiiii : parolata jurnalo ; In

San : Libertempaj raportoj : In i^an  : pro 

la festotago ne okazos kunveno : eventuale 

ekskurso ; In I  Ji tui raporto, pri la  Univer

sala Kongreso en O slo  : la 2f)<m : libertem

paj raportoj.
Septembro : la 'jan parolata jurnalo : 

lu iam i : Parolado de S-rn M . Iomi iorii' pri •

* Romo. antikva, religia kaj moderan * . la 

i.tan : (dimanĉe) : ekskurso al G ento gvidato 

tle S-ro G . V erm andcre (eventuale aŭtobuso), 

la ipan  : Promenado lra la urbo. gvidata de 

S-ino Bernaerts; la arian : Am uza Vespero, 
gvidota de G-roj D e N acyer.

Oktobro r fa }an  : Parolata ĵurnalo.

N i atentigas pri la  malfermo do nova 

elementa kurso tre verŝajne In I4 an de sep 

tembro en la lernejo de Belginoj. Sed  spo

lia!;* cirkulero ankoraŭ atentigos pri ĝi.

B R U Ĝ O

Bruga Grupo Esperantista.
fPoŝlĉeknumrro : 48.35.'}'))

I u* lasla monato antaŭ nin nacia kongreso 

estis plejparte uzata al ĝia preparo, ankaŭ 

(«rto  - de la m ardaj kunvenoj eslis ded iĉata 

al la provludado d e  la kongresa teatrajho. 

I  iam sekvis tiuj memorindaj Pentekostaj 

tagoj pri kiuj estas detale raportata aliloke. 

Sam u raportado okazis, kompreneble buŝe, 

dum In unua postkongresa kunveno d e la 3 «i 

de junio, kiun ĉeestis ankaŭ Sro Eliott, el

Crovdon. D um  tiu d e In io a  de junio, estis 

reprovata esperanta kartludado kaj dum tiu 
de la i r a  de junio, kiu escepte ne okazis en 

la sidejo, sed eji « T ab an o  ■». S-ino Vrie- 

lym k-Hubrecht bonege refaris sinu kongresan 

paroladon pri « Us p. koj Turismo ». Ŝparkaso 

por la venontjara n an a kongre-o estis reon 

(/anizata. l-a kunveno de la a j a  de junio estis 

dediĉata ni esperantaj kantoj kaj dum Hu 

de la ia  de julio. S-ro G . Grootbaert esprim 

plene antaŭlegis la I .agendon de la  Reĝino 

Astrid, tekston de li tradukitan dum 1033. 

post nur unii jaro d a  espe.ranlistcco.

Programo de la venontaj kunsidoj :
O rdinara kunveno : ĉitininrdc. je In aoa. 

en ia  sidejo * G o u jo n  Hoorn - Com et 

d 'O r ». Simon Stevinplants.

Septembro r aan  : Parolata gazeto : Oan ; 

M alfermo kaj unua leciono de nova kurso por 

komencontoj.
Cin grupano aldonu sian personan propa

gandon al ta bona eliko de la pasinta kon
greso por alkonduki novajn gelernantojn. —• 

le In J i n boro I biri rolludado,

L a  unuo boro de ĉiu sekvanta kunveno 

estos dediĉata a l leciono de In nova kurso. 

Ij i  ĉi soba programo koncernas do lo duan 

boron :

iftan : K artludado : 23011 Humurajn! :

30n : K ania vespero.
Oktobro : Tan Parolata gazeto ; i jar i 

Portretludado ; a ia n  : llegado de teatraĵo ; 

281111 : Konta vespero.

Dum  oktobro okazos In unua Udo de In 

nova vintra sezono. Ij i  dato estos fiksata pli 

poste.

B R U S E L O

Esperantista Brusela Grupo.
(Poŝtĉaknimipro : f2.30.48)

l-a kunsidoj okazis regule kaj estis konten

tige vizitataj.
Kelkaj prelegoj estas specifilo rimarkindaj. 

S-ro Svvinne parolis la ia a o  de maio pri ; 

« M ilitrezistantoj ». Li pritraktis Ia temon el 

diversaj vidpunktoj (religia kai filozofu). I-i 

montris ke tiu temo estas verii sociala pro

blemo. kiu estos diversmaniere komprenata
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Ĉe kelkaj popoloj. Post In fino de Illi sero 

tro interesa prelego ekestis vigla diskuto.

Plue rimarkinda estas In Proi o g o  si» S  m n 

hile  St ae», kiu jjnrolis In iban  ile ninjo pri 

* D am m e en In X V a  jarrrnlf) kni lioilŭiŭ

E a  prelego es-tis sj>e< tale interesa prii la fakto,

ke ekskurso al I Kunme eslis ti r anĝela eo In

kadro de la Bruon kongreso

Ea O a dle junio e-tis destinita al Ia rajno-

to pri la landa kongreso en Bruĝo

Plue okazis la  iftan ile junio prelego de
I'«ino Kpstons pri iiiiilnovn Bm srlo. T u j posti* 

la projn» si/,ili» sufi la g vidado de I ino Kes- 
lens malnovan kvartalon de Bruselo, kaj la 

promenado trovis «ian linon en agrabla kun 

oslo oii ege m alm oa trinkejo. Iruikanle 

lionan glason da « Kriekon-Lambii • kaj gaje 

kantante.

I" inline rievas esli moni iata la jirrbktiga 

kursu ile S  ro V ainlrr Stenijiel. krii okazis la 

ipon  de ninjo kai la x~y  in do junio ĉ»l 

ertis la lasta In imio en Iiii sazono, kaj ilin 

kora dank.. iras al nia tiel sindonema samide

ano S-ro V ,mder Stem pel. kiu senbrue kaj 

modeste ĉiam plenumas simi laboron, tiel 

kontribuante al la progreso de nin i jfrniem- 

broj. donante flari oii de sia kono. Nom e de 
la grupo, la prezidanto transdonis al Ii libron 

kiel rekompencon jmr lin laboro

Programoj de la estontaj kunvenoj :
C n d uodi, je jo  n. V* Fijo < Brasserie 

S t-M artin », P lace du (tran i! Sablon. 5 8 , 

(trote Zaveljilein

lulin : J .j i  -an  Parolata ĵu rn a lo ; la i j «in. 

S-ino E m si « Novelo *  : la J ia n , N a lia

festo, ne okazos kunveno r lu i 8an, S-ro Ver- 

dier « Sciencaj kuriozaĵoj ».

Aŭgusto L a  jan . Parolata jurnalo: la

i iari. S-ino E lle  Stnes : s A m uza Vespero » : 

dimanĉon, la i ja n .  vizito de la Eksperi

menta Botanika Cuni* •m» rle la Brusela E n i 

verslinio. Kunveno je la i pi. I b de \ \  «ivre. 

18 50  (ajiurl Rouge-C-JoHn - I ramoj i"). V - 

ĵ ĵ ) ;  la i8 an, b r o  Vunder Stenijiel * I Ji 

stileroj de granda scienculo » ; In i j a n .  ra
portoj jiri In I niversala Kongreso eri O si O.

Septembro : I ji  lan . Parolata ĵurnalo: la 
8on, b  ro Jacobs « N o ia  Universala Kalcii

A N O N C E T O J
— S  ro VI beri 11 io A b o s  ile Almeida, m a 

Caelos, l i i i .  Belo Horizonte, Brazilo. jeĵuru 

fraŭlo, deziras inti rsa r iĝi ideojn kun arbon  

Ioj. Skribas esperanti1, ungle, Srame, itulo, 
hispane kaj jinrtngeze

— ln im a  e sp eran ti'^  deziras kore-pnndi 

kun belga esperantisto kiu interesiĝas pri la 
li nova dem ando en la eŭrojn! armeo.

Li skribu al S  ro I .eon Agonrtioe, adminis 

Irali nr rle (erne c lasse . S .P  7 0 .568 , U .PA I 

tioo. I lam ojn .

daro - O ro Kemperiecrs Pri akvokulturo 

(jirejiaro al In vizito ile la i ja  de septembro): 

Dimanĉon, In I piri, vizito de la Botanika Iii 
«tinito I .eo F r reja kam eno je la i la . A '.  Paul 
I legrr, 18 (bolilo»! h); la I 5an. S  fo Everarrt» ; 

• I ji estonto de niaj pensjonoj esitis certigata 

se * :  la r ja n . S . ino Stern « Alfonso 

D ande! * ; la joan . S  ra Verdicr : < N izita 
al I uiiii -

El la Esperantista Familio 

NEKROLOGO
Al Sinjorinoj Vinne-Vnnden Bergĥe. kaj 

Verbe!»e V andon Berglie. fidelaj membrinoj 

de la Bruga G rupo, ni prezentas plej sin
cerulo kondoli ueojn, jiro lu morio de ilia kani
IHilnno.

Ni eksi ii» [»n lo morto, la aspiri ile majo. 

de f mn Estelle Dubois, el Bruselo. Ĉar ii 

estis ankoraŭ juna en nia movado, iii rie 

havis la p lezuro j ŝin mulle koni Ni tamen 

konservas In memoron de tre ĝentila jiersonf». 

A l ŝiaj geputroj kaj familianoj, Keĝn B elga  

I igo I .sjienintista prezentas «iajn tre siner 

rajn kondolencojn.

c,r vri noi
Pro R eĝa Ordono. S  ro Roger InumoHe 

proimii iis. ekde la ta de junio, kaj iĝis re

z e d a  subleŭtenanto. Niajn korajn gratulojn 

al la nova olii iro.

Plej sincera jn gratulojn al ( • roj R Bal- 
l«’iix. geinembroj de • I a V erda Stelo z. 

okaze de In naskiĝo de nefinio Linda (a ia n  

rle majo 11)5 aa).



LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO 

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de
K O N S T R U A J O J

Por vta] espcrantajoj, 
lbroj, insignoj k. c.

Belga Esperanto
26, Oostenstraat, 26 

A N T V E R P E N O
/fili anIfaŭ flavigas a l vi nacilingvajn librojn, 

ri vilojn ba j gazelojn . Ifaj ĉiaspecan  
sl(f i bmale ricion.

BRUGGE BRUGES

Hote! du Cornet d’0r
2, Simon Stevinplaats, 2

Centra situo * Moderaj prezoj 

-----Moderna komforto------

Sidajn «le * Brnĝrt G rupo I .$|>rriitilisla * 

Tel. 314.59

G . FAES
16, Schoenmarkt, 16 

A N T V E R P E N O

-------  Por via MUZIKO,

RADIO kaj GRAMOFONO

BELGA ESPERANTO !NSTITUTO, koopera societo.
2 0 , ( tost^nstmnt, Antverpeno.

jus aperis :
D ro IVO LAPENNA :

Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo :
Fundamentaj nocioj; lukto por Ia paco per juraj rimedoj; internaciaj organ

iz a ĵo j .  —  Prezo : 70 fr.
Ankan ĉiujn aliajn Esperanto-eldonajojn oni povas mendi ĉe Belga Esperanto- 

Instituto, 26, Oostenstraat, Antverpeno.
Belga Esperanta^ nstituto akceptas abonojn al eksterlandaj Esperanto-gazetoj.

Verreries et Miroiterie DESM ECHT & C°
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
L A L O U V I K K E  S .P .R .L .  Tel. n-roj 223.01 - 225.37

Dii Hsperanlaj murho/ :

TABULO, por lerncjtabuloj; KATOKULO, por signaleroj.

v o j a g a g e n t e j o  ULTRA MONTES
14, De keyserlei, Antverpeno. — Tel. 32.76.15 
17, rue d'Arenberg, Bruselo. — Tel. 12.5502

CIUSPECA J VOJAĜOJ AL CIUJ LOKOJ 
— Voj aĝ ka r toj kaj rezervoj por Fervojoj, Aviadiloj kaj ŝipoj. —



g REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA
|  A S O C I O  S E N  P R O F I T A  C F I  .O

=  P r e z i i h n l o  D-ro I’ KI MPLNEERS. ion, rne Gcneral Loi/.. I «r li- Brusolo.
S  V ic Predikinto ; S-ro M . I A L M O  l l i ' ,  4 -1. «vernio D e  Bruvo. \V ilrijk  \  ni veri H*ll« •- 

E  (.Vin-rai u Sekretario : S-to II. SIKI H ouaa rrstreiHt. i i ,  Antverpeno.
~ 'vfervfono : N ro Jo sr| Jĵ KL K. o i .  rile J f i  o., •ne, So ie  i oi;

3  Kamelino : S in o  J. PI A S O N . 18 3 , rue Jourdan , Saint -( lille* Bruselo.

J  KOMBINATAJ KOTIZOJ

I  Reĝa Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio
E A. B  C.
= I. S im p la  ou‘i»ifirero (enilavos membrecon ni In loko G rupo •—

= so ekzistos — .d ia Ligo kaj al lti internacia organizaĵo:
= reflikas ricevi io n odan  gazeton S B r ica  Esperantiste» "

E kiti in intemo» iari knpuniiron por servoj) ........................  , 2 5 ,— 5 0 .—  m o 

_ f omilia nu mitra (same. e s c e p te  In gazeton) . ............. s a , —

I II M embreco Iam individua aliĝo al In intrriiarin organizajo ■

E n) miembro kun /inidiro : kici sim pla membro: ricevos krome
3 Ifi Jarlibron kni ĝian aldonon ........................  ....................... 7 5 , l o o ,—  15 0 ,—

| I.) M embro Abonanto kie! membro kun Jarlibro ; ricevas

i krome ta monatan internacion gazeton s Esperanto v 165 , I ‘ IO,—  2 4 0 ,—

= t) Alentbro Subtenanto : k id  membro abonanto: pogas pli

= afton kotizon i»or helpi In m o v a d o n ........................................... 2 5 0 ,— 2 7 5 ,—  3 5 0 ,—

ĝ III. Bonfaranto M em bra memvole aldonas alm enaŭ 1 5  K ol sio koti ro. Speriale por helpi «I
E R B  L. i;.

I I ‘a gu  al vin loka grupo: se ne ekzistas, ui poŝtĉekkonlo i 1 3 7 .6 7  de Reĝo B< lga t igo

i Esperanlisto.

E A Kadetoj (ĝis 18  j.): B. Ionidoj (ĝis a i j,); C  ( i i  f kaj pli).

I BELGA  ESPERAN TO  -  INSTITUTO  S "
=  O ru  I.. I  j. Zamenhof. J 8 3 9  rOJ“ . Autoro 

=  t Ie Esperanto. ~  Reproduktaĵo sur invitkarto. 

3  rle la  Kilda de nia M ajstro peritrita kaj dona 

E  rita al Internoda Kspcranto-Muz.eo, \V ien . de 

=  artpentristo A d i Bentos. Eldono < I .-ile

ran to », Ooslenslr. ao, A u lo  erpon Prezo 

F r  J , — s a m o  Kl id o  e e t a s  trovebla kir i

vera fotografaĵo, Prezo : poslkortformnto ■ Ei 

io .— ; a i  x 311 rni., F r 65,— ; 30 x 40 rni., 

I r too.

Tm p. Lielcna, s. p, r. L, 18, rue de la Princesse, Bruxo]les TAI. ZI.IO 98 21 87.90
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